
Bizony! Barátok voltunk. És nem csak barátja,
hanem közel két évtizeden keresztül olvasója és
orvosa is voltam Szentkuthy Miklósnak. (Ez
tulajdonképpen írói név, eredeti neve Pfisterer,
leánya is ezt viselte; Budapest,1908. június 2. –
Budapest,1988. július 18.). Részéről az elfogadás
a türelmes, figyelmes orvosnak – és beszélge-
téseinkkel igazolt értő olvasójának! – szólt.
Irigykedett is az én foglalkozásomra. „A böl-
csészkarra iratkoztam be: sokkal többet jelentett

volna az orvostudomány vagy növénybioló-
gia” – szól egyik önéletrajzában.

Én tiszteltem benne a nagy írót, kiismertem
panaszait, és örültem, hogy elfogadja segítsé-
gemet. És igen, megbízható olvasója is voltam.
Rajongtam a Prae című műve egyes részleteiért,
a makámaszerű, azaz rímes próza jellegű szép-
ségeiért. (Olvassák csak el a velencei dokk hold-
fényes éjszakájában, a meginduló hóesésben
pompázó hatalmas épülő vagy javításra váró
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Szentkuthy Miklós: Prae
Egy dedikáció története

*
Mózes 4-ik könyvének címe, ugyebár,
„Numeri” –, 
hát ez a dedikációs-oldal is 
valami olyasféle =
Könyvemet 1932-33 táján 
írtam,

akkor 24 éves lehettem,
mert 1908-ban születtem,
a könyv 1934-ben jelent 
meg,
most 1962 van,
én eszerint 54 éves,
Görgényi Frigyes dr. tehát 

a logika törvényei szerint 
27 éves,
és (a legfontosabb, legprecízebb 
dátum) = szeret per 
saecula saeculorum
Szentkuthy Miklósod
* (1962. XI. 23.)



hajóról szóló passzusokat!) Ez időben ugyan-
úgy elbűvölt a költészetben Poe és Faludy
György verbalizmusa. Akkoriban még nem
szárnyalt a világirodalomban a „szivárvány-
próza”, Nabokov és Updike nagyszerű műveit
csak később vettem kézbe.

Mostanában fejezem be a közlésre szánt „Szó-
játékia” című írásomat. Sokszor eszembe jut,
hogy Ő iniciálta ezt is. „A művészet a szójáték
felé halad” – írta le a Prae-ben. Több évtized
után jóslata beteljesedni látszik. A magyar köl-
tészetben – fellépésük sorrendjében – Tandori
Dezső, Parti Nagy Lajos, Marno János (és ter-
mészetesen nemcsak ők, hanem számos tár-
suk) költészete egyértelműen ezt az utat kö-
veti, a konceptuális zene- és képzőművészet
csatlakozik. Petőfi Sándor Okatootáiája és az 50-
es évek Futbólia című filmjének mezőit köve-
tően hazánkban a Szójátékia művészi tartomá-
nya is megvalósulóban van. Szentkuthy, vélem,
jól szórakozna tréfás/komoly jóslatának meg-
valósulásán.

Barátságunkat bizonyítják ajánlásai. A mel-
lékelten bemutatott dedikáció szinte novella-
szerűen foglalja össze kapcsolatunkat, és a Prae
keletkezésének történetét.

A Prae megjelenése, még az értő közönséget
is készületlenül érte. Igazat kell adnunk Gren-
del Lajosnak: „Megjelenése idején a Prae nem-
csak az átlagolvasót, hanem az irodalomkriti-
kusokat és írókat is zavarba hozta.” Talán ezért,
az Új Magyar Életrajzi Lexikon így határozza
meg személyét: „A magyar irodalom magányos
alakja, az irodalmi életben alig vett részt. Ha-
talmas irodalmi, filozófiai és művelődéstörté-
neti műveltséget szerzett.”

A Prae újabb kiadásokat is megért. A 2. kiadás
1980-ban látott napvilágot, melyben Tompa Má-
ria, az író hagyatékénak hangyaszorgalmú gon-
dozója fejezetekre és bekezdésekre bontotta a
nagy művet.

Megjegyzésre érdemes, hogy az író hites fe-
lesége, Dolly, sokak angoltanára hallatlan am-
bícióval igyekezett begyűjteni férje dedikálá-
sait. Abban a pillanatban, amikor Szentkuthy
beírta az ajánlást, lecsapott, és lemásolta a de-
dikációt, talán készülve arra, hogy majd kö-
tetbe rendezve egyszer kiadja őket.

Végezetül 2007-ben szintén csak Tompa Má-
ria gondozásában megjelent az Örök közelség,
ezer emlék – Sz. M. válogatott dedikációi (Hamvas
Intézet, Budapest), de ebben az itt bemutatott

dedikáció nem szerepel, mert ezt az író suty-
tyomban írta be számomra.

Magam egyébként az itt bemutatott példányt
Szentkuthy könyvespolcáról kaptam meg, mely
a könyv sorsát illetően érdekes mozzanat, hi-
szen nem tudni hány példány élte át tulajdo-
nában a nehéz időket.

Az írót 1977-ben mint sofőr vittem el a József
Attila-díj átvételére. Ekkor esett meg a szenzá-
ció, hogy a kitüntetést követően az Írószövetség
székházában a hódoló beszélgetésre jelentkező
Aczél Györgyöt Szentkuthy nem ismerte fel, és
búcsúzáskor lesújtotta kérdésével: „Kihez is
volt szerencsém?” (Tanúm a történetre a szom-
széd asztalkánál ülő Szemethy Imre grafikus-
művész.)

Megtisztelő volt számomra, hogy nemcsak
az írót és feleségét, Dollykát, hanem az író nagy
szerelmét, a jobbára velük együtt élő Sártory
Magdát is kezelhettem. Neki gyógyíthatatlan,
progresszív tüdőfibrózisa (Hamman–Rich-
szindróma) volt, s lélegzete úgy fogyott, mint
Balzac Szamárbőr című regénye hősének. Nem
segíthettem rajta, mint ahogy a konzíliumba
kért vezető pulmonológusok (pl. dr. Sassy-Dob-
ray Gábor) sem tudtak javítani állapotán. Az
írót lesújtotta a nő halála, megszűnt a házassági
háromszög, és bennem mint háziorvosban is
csalódni vélt. Így két évtized után barátságunk
megszakadt. Az íróhoz – sőt: két íróhoz! – méltó
ceremónia keretében adtam át kezelését Ma-
gyar Imre professzornak.

Szentkuthy születésének századik (egyúttal
halálának huszadik) évfordulóján az emlékezés
lándzsáját vetettem sírjára (MediArt 2008, 3:
33–35.).

Kabdebó Lórántnak adott utolsó interjújában
megrendítő szépséggel ekképpen vizionálja
utóéletét: „Sok katedrálisban nagy püspökök,
érsekek sírja így fest: egy magaslaton teljes
pompában, barokk parádéban fekszik az érsek
és alatta, egy másik síkon, mint egy alsó polcon
– meztelen teste, sőt csontváza. Valahogy ez az
én életemnek, az én létemnek kifejezése. Mert
műveim barokk pompás stílusban színesednek
és domborodnak, közben alattuk ott fekszem én
egyedül, magányosan, a morál puritanizmusá-
ban és a legegyszerűbb lényeges gondolatok, ha
tetszik örök életre szánt meztelenségében.”

DR. GÖRGÉNYI FRIGYES

47

2011/1 MediArtK Ö N Y V E K  S O R S A


